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об'екта до
об'еKTiB, що
нrшежать до

ll про Го,говнlсть
експлуатацiТ щодо

за класом наслiдкiв
CKTlB з нез1-1ачниL,lи

Iнспекцiя держа
архiтектурно-б
контролю
IрпiнськоТ MicbKoT

rуги iз повiд<lрtленням
змiн до декларацii про

будiвельнlлх робiт

0l2l 8

архiтектурно-булi
контролк)

IрпilлськоТ MicbKoT

KoMiTeTy

надаrtня посл
повiдомлення
виконання бу
об'сктiв.
здiйснюсться
булiвс.lrьного
об'скт,iв, що
належать до
llасл iлка м и

уги з подання
про 1Iочаток

iвельних робiт, щодо
дiвництво яких

на гriдставi
паспорry, а також
за класом tlаслiдкiв
'cKTiB з незначними

()()25 5

к i rHH 2021

58.

00059
окадастру у

59.

00068
окадастру у

60.

00060
окадастру у

бl.

го

льного
эго KoMiTeTy

ци

62.

0l902 ,о

льного
lго KoMiTery
tди

63.

64.

(l5.

(16.

"7--1
АпАрАт

рАди

lJ (),ll(

Х800?2
*:й*4l (-а



ffозвiл на
дiагностlачни
випробувал

робiт на пiлп
органiзаt_liях,
пов'язана
бiологiчних
сировини, п

джерелами
неiонiзуюч

радiоактивни

роведення буль яких
,, експеримен-гiLльних,

, вим iрюв,Lл ьних
]]!1ствах, в ),с,гllнов.Iх.
дiяльнiсть, яких
з використанням
агентiв, хiмiчнот

цii' та речовин з
iонiзуючого та
випромiнювання i

речовин

Головне управл
.Щержспоживсл
областi Iрпiнськ
вiддiл

в Китвськiй

мlськии

Видача експл
запроваджен
поryжностях
неlътiвних
походження

цiйного дозволу для
дiяльностi на

об'€ктах з пеlэеробки

родуктiв тваринного

Головне уп
.Щержспоживсл
областi Iрпiнськи

вiддiл

в Китвськiй
видача екс
оператором
дiяльнiсть,
таlабо
продуктiв тва

уатацiйного ,цозволу
инку, що проводить
'язану з виробництвом
lганням харчових
нного походження

тацiй ного дозволу дJlя
дiяльностi на
(об'ектах) з

зм iшування, та
кормових добавок.

Головне управлiн

областi IpniHcb

вiддiл

в Китвськiй
видача екс
запроваджен
потужностях
виробництва,
приготування
премiксiв i

0l225 Служба у справах

IрпiнськоТ MicbKoT

итасlм I

дитинi о

литини.
п iклуваtt ttя

про надання (втраry)
дити1-1и-сироти або
нот батькiвського

Служба у справilх

lрпir-rськоТ MicbKoT

геи ,l,a clМ l Про l,имчасо
лоt
реабi:riт,аrliйl r

громаllяIl tlи

1,а /ll1,си. Ilo,

lllKJlvBtllllIrl.
Рiшсttltя ltpo
tlрийtlмtltli' ci
сiмейtrог,tl ,l,иlt

влаштуваt-lня дитини
JlKy. соцiмьно-

центру, ciMT
Jlалу дJlя лiтей сирiт

aliJlcl lих б;t,l,ькiвськtlго

i;й.,"r. .o,Бвнення
'Т. ,,lи,t,я.ttrl tl бу.,tинку

0l837 Служба у справах
lprrirlcbKoi Mict,KoT

,l,a ciM'T

Головне управл
.Щержспоживслу
областi

Слуrl<бlr у cllpal}ax

Ipl t ittct,KoT м ict,lttlI

('_rtуrкба у сIlраRах

l pl t i t tct,rcrii шr icLKtlT

('lrужбlt у cl l|)illtllx

l1lt t il tct,tttli м ict,t<tli'

в Китвськiй

,l,a ciM'T
l litltatlltя lltlt,t )llllя lla tli/lpaxyBaHltя
't l lill]'lilJl lll l()l'() ttlKJlil/ly

() lз54 С.lrу>lсба у cllpalrax ,. .--;jlJ ,l,il clM l llа/tаlrrrя lttlcl

l pl l il rcr,Ktii pt icl,tttrT l l()l}cpl lclll |я

J ly l}llJ l 1,1 l ll l(y

llа/tаttttя ll

cl,il,t,иc,t,t t.t t ttlT

I,яI,у ,t

lJ],|,Kll /l}|,l,иl|и

'--.)l]|(y ilP() /l()lllJIb}lIc,1,1,

иttи ба,t,t,кам. tlttiKylty
/l() ,,"р*оо,r(.r,,,,

Illя l t,t<ittct,Kttx

,lt

i,il

()lr2,5

1.'' дfiд[дт,i, бсr l

Ёfr 0T" "li'ltýt(U'l, р д д tt

11

0 иг l нАл()ш зг lдн,.
KBiiHH 20?1 рл_

61.

0l068

68.

69.

00l63

70,

00654

,ll 
.

,72.

,7з.

,]4.

15.

'l (l.

11

гсй ,l,a ciM'T

/tи

(,ll l;l ( l\l l 
l

1

tll
]

l

]



78.

01 l25

00030

Служба у cllpaвax

IрпiнськоТ MicbKoT

та clN,l lгеи

ди

Влtдача tlапраРленtlя потенцtйtнилt

у.""оrпю.u"uф, miKyHart.
пiклувмьllи*оj",.. батькам-

вихователям, llрийOмним батькам на

вiдвiдуваrrня закладiв з мстою
налагодження контакту з лити|Iою

-l9.
Служба у справах

Iрпiнськоi MicbKoT

clM'lтей та

|ди
Рiшення про ресстрацlю нарO,t1rкення

п iдкинутоТ, знайденоТ дити нlr

80.

Служба у справах

Iрпiнськоi MicbKoT

тей та ciM'T

rди

Постановка уа квартирнld обл iK

лiтей-сирiт, дiтей" поfавлених
батькi вського пi клування

8l
0l280 Служба у справах

lрпiнськоi MicbKoT

теи та clM-|

tди

Пiдготовка клопотання про

присво€ння почесного званl]я

У краТн и't, Мати-ге!9l lц, __

82.
0|262 Служба у справах

IрпiнськоТ MicbKoT

тей та ciM'T

rди

Надання ст[тусу дитиl], я ка

постраждала в]наслiдок во€нllrх дiй та

збройних конфлiктiв

83.

012зб Служба у справах

IрпiнськоТ MicbKoi

тей та ciM'T

лди

надання рiшЕння щодо вк}lачення

мiсця проживання дитини та щодо

участi у вихрваннi дитинl того з

батькiв, хто пРоживас окреjпвiд неi

84.

01238 Слуlкба у справах

IрпiнськоТ MicbKo

iтей та ciM'T

ади

Надання рiшення про рв'язання
спору мiж батьками щодо вlвlачення
iMeHi, прiзвиЦа, по батьковiлятини

85.

Служба у справах

Iрпiнськоi MicbKoj

iтей та ciM'i
ади

Надання рiшфння про встшвлення
опiки над ЦаЙном дитиl}сироти,
дитинио позфа"пе"оТ батшiвського

пiклування.

86.

Слркба у справа)

IрпiнськоТ MicbKo

lтеи l,а clM l

ади

Надання дозвол} на шl-гя з 
;

ресстрачir7рес,страчiю дитflи без 
i

згоди одного Ь батькiв 
|

87.

0l683 СлуrItба у справа)

IрпiнськоТ MicbKo

iтей та ciM'T

ади

Надагr tlя дозволу на продажr"уп lBJl ю,

обмitr, здiйснення правочи-в щодо

рухомого i нФрухомого Maha, право

користування або власншri яким

MatoTb дiти

88.

0|212 Служба у справа;

lрпirrськоТ MicbKo

,ir,сй r,a ciM'T

Iilди

l lадаrtttя висllоRку про пiдтв9дження

мiсця ttроr(иваltня дитш{ для
l.имqасового ýиТзлу за коРДШ

89.

0l838 C.llyrr<бa у cIlpaBa;

IpllilrcbKoT MicbKt:

,сй

Ilи

l,a clM'l }lадаlttrя висноRку про мOlпивlсть

бу,l и усиItовлювачем, ltpo дцiльнiсть

усиllовJ|сtlllя оltним iз пдруж}кя

/tи,],и l l и /tpyl,qI,o з цgдрJц?!(r _

90.

С.lrужба у clIpal}:t

lpltittct,t<tlT м ict,Kt

t,l,си ,l,a clM

аrlи

lllt/littItlя l}исlloвку пр(

,Klt lilt t,l t ic t t,/r rjc,,trtr til l r,r l ic l l,

lrclilll()liJlclIttrt ()lllки. lllKjl}Elllllя li
Bi,,(t trlB i.,lt t iс,гl J його i t tr'еРеСlrДТЦЦr

9l

92

(].llyir<бa у gl lpalril

lpll ir tcr,KtlT м ict,Kr

C.lty;Kбlt у cl lllilltil

l1lt til lct,KrlT Mict,Kr

,l,сй ,r,a ciM'i
l/t14

,|,cli ,1,1l cltv}*"

l/l}t ,rl . .r )

t

П,/t,,,,,,u n",.|rr.rnKy. llp().,,lqiJ|ы|icI l,

усиll()liJlсltllя,|,il RlJtll()l}l/llЕгь и()l,()

!!|loPgcay {lиIцlI
=Щl-Jлtя 

ltисtl()ltl(ч llil ll(lовJlсlIllя
lбf,rffЙNьк}lх llpill} (tttt1.lKl tlm.ltиBtlc,t'i

rc}1ier,\r,1",,,, *,,,,.pi,tи &t,t bKtltli.

ffi*Чffil;,_;i;iil,|};l;; ;
rУý/Oригlндлсtм згlj
,::У fu, , ii Zf;'L'i 

'.

Ад l|

у



Служба у спра
lрпiнськоТ Mic

и та cll\,l l

вlд торгlвлl людми

и та clM'I

багатодiтrлот
чень батькiв пдитини

Управлiння п

соцl,Lпьного населення
Надання

вiдшколуван
житлово-ком
придбання

твердого

побутового

я витрат на оплаry
нtLпьних лослуг,
скрапленого гaву,

рiдкого пiчного
ива

Управлiння
соцiа,rьного зах

Надання п

твердого та

скрапленого

льги на прдбання
lдкого пiчногопалива i

Управлiння праu

соцiального населення

Надання

допомоги

ухиляються
не мають

дитину або

невiдоме

часовоТ лржавноl'

,iтям, батькш яких
iд сплати алiruэrгiв або

BocTi утрмувати
мiсце Тх прсивання

Управлiння працi

>lciHKaM. яки

воi вlfгороди
присвосно почесне

<Мати-героЬ>

Управлiння пра

соцiальtlого зах населення
Ilрийrrяття р
обслуговуван
тсриrорiал
обс,пуl,tlву

llослуг)

Управrriння гtpatti

соцiа.ltьlttlго зах tlaccJIcl l ltя

I]иllа,rа /toBi;t

осtrбам ,t itl

IlpaBa lla

/l()lloMol,y

Управлiltrlя lrparli

cotlia.lt t,l l<l1,o ]ахис, lIaccJlclllIя

I}иllа,rа /(ов

Btty,t,pit ttltt,o

и tlpo взяття ва облiк
:мitцеttоi осdи

ення

я

щодо со*шьного

tleHTpoM

(налання

особи
со*ального
сQiальних

00l22 YI lp:tt1.1l il tttя l tpat 1i

cot tia-rt t,l tol,t),taxиc

l}и7111,111 ttсtlбi l

l lри,lI ltltlcl ll lя

t t ilt.lt v Bit.l lt,t t и

l lcrtl("}/lil,|,l l()l

llиtli.llt,lllt /lit"

лJlя о,гримiltя l ll,,ibl,

tilttlic l ttl. якi r Mattl lb
lю чи соцlаJlьну

Illlя про мс.пивiсr,ь

огliкуtп абtl

пошrliтtlьот
tlсtlби або особи,

tтttic,l-b якот оfuежеttа

l()2.

0() l32

()() l2tl

()() lз2

}tl,,1lt,llt .l1t1,1llt lla ]tlиllсllllя

цfiёт#J;;_,ffi,i
lнАл0l,| зг lдн9
'iнfi 2021 Р,7

Z-

tlpýhtl,tt.lttitl ttK

9з.
0l 89l

94.
00l2l С.lrужба у справд

IрпiнськоТ MiQbKr

95.

00l55

96,

00l57 t

/ населення

97.

00154

98.

00l35
населення

99.

00l39

l 00.

00l4 l

l0l .

00l69

l (),]

lIaccJleIlllrl

ll{lcc.]lcllllя

Yllpitlr:litll tя l l1lirl 1i

ctlt liltJt t,l lllt,t),|il\l lc

ý7т
Г/дпдрА
1[- едлй
1"P*oog

\
т\

l
,fi
,А

Ё$

J"I".рrt?



Ilись]!lов}.lх

вiд iMeH i

лtlt,tlвtrрiв, якi
нотарiальноплу

нню та (або)

нiй peccTpaui'i в тому
BopiB щодо полiлу

обмiну жи]лового

у, квартири

,ння договорiв щодо

цiнного майна

або майном, яке

пос,гiйного

iння, власнико}{ якого

iчна недiездатн:t особа

ня нерухомогсl майна

н8, яке потребус

м якого с пi,цопiчна

особа, договором

irrHi iншiй особi

Видача пi

}jада}lня зго,

обмежеllа,

щодо:

- вiдмови
lliдопiчltого;

письмових
пiлопiчного]
- укла/lс||llя
ttoTapia.ltb

лерiка вн i й

rtlcl/lo lttl/ti.lly

буltи r t ку.

- yKJlallcllllя

lllllllol1) маиl

l lа/lаtrtrя

/l()|l()M()l tl Mi

01683 Управлiння п

соцlrtльного за населення

',й;i;;,;;
,il

yl

вrulьнику ло,}волу на

особi. лiсздатнiсть якоi
вчинення првочинiв

вiд майнових прав

- видання

'язан ь вiд iMeH i

вtlрi в, якi пiдлягаlоть

tttlcBi/l.tetttlю та (або)

:c,l pattiT. в тому числi

абtl обмiну )lýитлового

квар,I,ири:

7цol,tltrtlpiB tlKDlo ittmol,tl

l l()l C()l tlilJl lllt()|

tl,tilбc,tl lc.tcl lим сiм'ям.

tlt ttlT /ltll ttrMtr1,1l:

'i l(y
,:lM}

,lx()

ctlt tia.l t t,t ltll,tl,tlt

ffi

()0 | 33

()() l4_]
t,

YI l1lltttlt iltt tя tt1l|tt

(х) l44

()()l47

l lllccJlcll llrl

якl llc

i р дltt

,rflrl нчп0|02ll}

ctlt lilu l Lt ttlt,tt



00149

001 50

дерЖ

стрOх

при F

при у
на дir
встан

пiклу
на дir

вного соцiальtlого

/Boll llя:

tpoдpKeHHi дитини;
lиновленнi дитини;

эйо над якими
)влено опiку чи

,ання;

:й одиноким матерям.

,бавки на догляд за

дитинства та дiтьми_1 07,

00l52 Управлiння
соцiального

прz

зах

lц

iи

а

/ населення
надання на

iнвалiдами з

iHBa,r iдам и.

l 08.

00096 Управлiння пр;

соцiального за>

ц i
населен ня

Надання )

допомоги осс

на пенсiю, та

ержавноТ соцiаqьноi'

5ам. якi не маюrь права

)собам з iнвалiднiстю

l 09.
00099 Управлiння прz

соцiалы-lого заr

цi

населення
Надання ]

допомоги на,
ержавноt' соlriальноl'

,огляд

l l0.
00l0l Управлiння

соцiального
прz

за}

ll
населення

компенсацiйl
особi, яка над

а виплата фiзичнiй
tc соцiмьнi поG.пуги.

lll

00ll2 Управлiння пра

соцiального зах
lI

населення
надання щор
виплати неп

здiйснюс дог.l

або за особою
BiKy.

iсячноi' компешацiйноi'

рацюючiй особi, яка

яд за iнвалiлош l групи

, яка досягла 8фiчного

l12.

00l03 Управлiння пра

соцiального зах

li
lc населеtl llя

IIадання гроt

яка прожива€

l,рупи внаслiд

який за виснс

медичного
постiйного ст

догляд за ним

oBoi допомогн особi

азом з illBa.ll iдои l чи ll
к психiчнtt| о рзJlа,llу.
ком .iliKapcbKd KoMicii'

закJlаду ,,огрбус

роннього доглrду, на

l l3.

0l877 Угtравл itttlя пра

cotlia.llbttot,o зах

li

с IltlccJlclllIrl

ГIризttачеllня

l,ptlltltlBtli' л
llepeMitlletlиM

l]и,l,pal, }|а tlp(]

lla ollJlaly
l l()cJlyl,.

ЩОМlСЯtll|Оl altPCHOT

)llоNtоги вtlуrрiшньо

особам для к}rриття

l(иRаll}lя, в Tory числi

)l( и,l,J l () во- к()мунальн и х

I l4.

() l tl77 Yr lpatl"rt it tt tя ll1-1a

ctlt titt.lt Lt ttlt,tl,}ax laccJ lс|lllя

l lри,lttа.tсttllя

i к)ll()м()l,и у ра
itlBa;tillltttсгi

ll()palIcllllя (l
Ka.ttitl,1,Ita), о,

цLaJl:lllllrl l}()Jl()

F,N*
1ц*'ц-l'qfulрис,lи

ýФ\,,?\!r;;i ,,,

14 |ц/!нськ
''у'ý,! 0РhI
ii^i/л4tв

()/ll l()разоl}оТБпuоr. - 1

ri titlибсlti r.*pr;0.0.] 
]

t}oJt()ll,l,cpa вrшлiлок 
|

tlrl ly,liT. |,l)ilBrx аб,.l I

,римilll()l () lli,tt .,,,. 
l

1,1,clrct,l<tlT ,u,,.ru," , I

,,l
llрilй:Jlсllllя 

lllll}l\ rlrpalriй. 
I,ПпДРДrrllфliкliв 
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0т HlcbкoI рддиl
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l l5.

00l l2 Управлiння праr

соцiального захр населе l] н я

Призначення

матерiальноТ,l

дiтям-iнвалiдаl

,дноразовоТ гршовоi7

опомоги iнваliдам та

l l6.

00l 7l

0l191

00172

Управлiння праr

соцiального захи Jаселення

Призначення

компенсацiт:

l) сiм'ям. якi l

iз числа осiб, в

лiквiдацiТ Hi

Чорнобильськi
пов'язана

катастрофою;

2) лружинам
(той) не

померлих грс

пов'язаttа
катастрофою,

наслiдкiв iншt

ядерних випр(

навчаннях iз :

зброТ, у скJ]ада

здiйсненнi нс

робiт;

З) батькам

лiквiдацiт н1

Чорнобильськi

пов'язана

катастрофою.

норазовоТ

тратили годувальника

цнесених до учасникiв
слiдкiв aBryii на
i АЕС, та смергь яких

Чорнобшьською

iчоловiкам), tкtцо та
)дружилися вдруге,

изцян, cМeplb яких
Чорнобппьською

участю у tйвiдаrtil'

х ядерних rарiй. у

буваннях. вiftькових

лстосуванням ялерноi'

tHi ядерних чядiв та

них реглаентних

померлого учасника
слiдкiв авФТ на

i АЕС, смерЕъ якого

Чорнобшьською

l17.

00220

0022l

00222

00223

00224

00225

Уltравлitlttя пра

lacc.Jlcl ll lя

tr
iFвtl
W

Призначенttя г1

l) Baprrtc,li ll

l Kypopl,Hol 0 ,taк

| вiйlrи та |-lрир

l

| ') 
illвал.iлам,

l курор,гl{оl путlI

I

| ') 
llap,lrlc,l,i ll

I 
Kyptlp,t ttotrl

I 
cllllta.lll,tttllrl llp

l якl cyIlpolt0/l)l(

|,,py,,n 
,t lli

|,titxltttpltrtlltttt lяш

[,"\Еr,
ýO..h-\rt tш t t clt

f,ф\о-'щ",," ",-

И, }gilb;.,,,

|",ojffiHc,b*,,

л<*"iД QРhtlr D2кв

вот комгшсацiт:

)оlзд}, до сm]орн()-

lrалу i назал irошiлам

t]l|яllим до HlýoctбaM

зам icTb сааторно-

}ки;

,()lз/lу до с&торно-
}акладу (вiцiленrrя

l(liлrо) i гtазц особам,

ztt1,1,b iгlвалiдil l та ll
c.il i/lKaM и тOвм i

и хрсб,t,а ,га ctlиHltol,()

tttc,t,i й t ttrl tr cait,ll)pl l()-
,ltilllllя irlBa:ridB:

Дtl*Pф[,"-ryцplrrtli
,ti"шt ЬtЬКДtrр,*,АЛ,l

l нАл()ш зг l дн
tHR 20zi PZ

c()lllilJlbtlOI,() за



внаслiдок

катастрофи;

б) iIlвалiдам

технiчне обсл,

та на ,|,ранспоt

ЧорнuбильськоТ

Ila бензин, ремонт i

говування ав,r,омобiл i в

t,t le обсл1,1,9вумння.

Iравлення (путiвки)

бо дiтям-iнвалiдам до

х установ сфери

tiнсоцполiтики таlабо

rцiального захисry

(регiона-пьного та

iB).

l l8.

001б8 Управлiння праL

соцiального захл

ll
lc населенI lя

Видача на1

iнвалiдам Talz

реабiлiтачiйнл

управл iння I\

органiв с(

населення

мiсцевого piBr

l l9.

00l17 Управлiння пра

соцiального зах

цl

пс населення

Видача напраI

обласноТ, ценr

кисвi та Сева<

соцiальноТ екс

взяття на облi

iнвалiдiв авто

|лення на прохоJlження

ральноТ MicbKoiy мм.

,тополi медико-

пертноТ комiсiТдпя

< для забезпечення

иобiлем

l 20.

00l l9 Управлiння пра

соцiального зах

цl

и( населення

Видача напра

технiчними

реабiл iтачiТ

iнвал iдiв;

лення на заOезпечення
,а iншими засобами

iнвалiдiв та дiтей-

Видача путit
будинку-iнте1
похилого
герiатричногt
для ветера

психоневрол(
дитячого С

молодiжного
будинку-iнте

(и на влаtllту,вilння до
нату для громадян

liKy l а iнва"riлrв.

пансiонаr,у. пансiонату

riB вiйни i пpaLri

гiчного iHTepHaTy

удинку-iнтернаry або
вiддiлення дитячого

)llaTy.

12]l

00l20 Управлiння пра

соцiального зах

цl

и( населення

населення

установлеtlн
посвiдчень
компенсацiТ i

l ) батькам

литини з багz

2) особам. як

Чорttоби.,tьсt,
(вiдгrовi,,tr ltl ,'

3).t.ltcttaM ciM

Beтeparra rriйr

4) у'tасttикам
5) iHBruri:taM

6) tlсобам,
r-trpl,iBlrilttty1
]) !лц.ц,tцtу

..Jабс,lt tc,rcttt l

-.1,1tiцуttlttttlям (

.1 ',i '., i l l lrltl t

фtt,асзt t/tt tK ,tlt

,la']_; , ]| ()clt),

_iцt}iппеН,Вь

",,'З 0Р"и

D/l,
,^ь

,

l ста,гусу, видача
та призначення

допомоги:
багатоltiт,ноI ciM'T та

толiтttоТ ciM'T
i пос,граждали вttаслiдок

)l ка,lас,грrl(lи
() l}и,]l Itll lcl lих катеl,орiй )

'Т,lаl,иб.ltt,lгtl ( rrомерлоl,о)

lи

вiй tr и

liйrrи
якi llос,l,ра)кlцJlи вiл

,ми
ta ,ti t яMjtltlaltiJtaM. _
I cill li1,I,()pl lо-кур()ртllим
rry,l,irlt<aM и ):

i;tilr ,t /lи,1,1,1lll;l,Ba 
,|,il

,1lJ 
l 1,1 l()l (),tilx lit)pl()]rallllя;

, -AaARAI/l,,,,",,i/l,,i,.
(0I Ш,lСЬКР,IрпЛА{}Ьl

г l нАл()ш зг l дн0
i t','r'n 2о21 р ,Z

00l2l

00230

0024з

00242

Управлiнltя пр

соцiального за

l22.

00226

0(l221

()022tt

Yttllatlltittttя ll1-1

ctlt liltJt t,t ltlt,tl,til

12з.

l

,Y-



00229 операцil'

учасника
BltlH}I;

та я

бо

BeTepi
яких поши
УкраТни "Прt
гарантii Тх с
"Про ж
переслiдуван
- грс
внаслiдок
катастрофи,
щорiчноТ гр
компенсацiт
безготiвкове
санаторно-ку

(им установлено статус
iових дiй (lи iHBa-ri_ra

LHiB вiйни та осiб, на
)юсться дiя Закон iB
r статус BeTepaHiB вiйни.
сцiального захисry" та
)ртви нацистських
>,

мадян, якi постраждали
ЧорнобильськоТ

шляхом надання
эшовоТ допомоги дпя
BapTocTi путiвок через

перерахування
)ортним закладам.

124.

00109 Вiддiл державн
виконавчого ко

IрпiнськоТ мiсы

ol

м

кс

,ессТРаЦiТ

)ry

)ади

!ержавна pet

вiдомостей п

пiдприсмця,:
липня 2004 р
не мiстяться
peecTpi юрид
осiб - пiдпри
формчвань

)трацlя включення
о фiзичну особу -
lpeccтpoBaHy до 0 l

ку. вiдомостi про якч
Сдиному державному
чних осiб, фiзи,tних
мцiв та громадських

125.

00108 Вiддiл державн
виконавчого ко

Iрпiнськоi' Micbr

оl

м

Кс

есстрацI l

ту
|аДИ

/(eprrcaBHa

вiдомостей
пiдприемця,

державному

фiзичних о(

громадських

ре€страцlя змlн до
lро фiзичну особу

цо мiстяться в (]диному

leccTpi юридичних осiб,
iб пiдприсмцiв та

Рормувань

|26.

00107 Вiддiл дер}I(авн

вико}lавчого ко

IplriHcbKoT Micbt

Pl
Ml

Ко

есс,грачii

ту
lади

f]ep>r<aBHa рс<

l-tiлt-tрисмt rиц
осtlби - ttiltltI

страцlя припинення
,Koi дiял bHocTi фiзичноi'
исмllя за ri' рiшrенням

l27.

00106 Вiддiл дер)I(ав}

викоIIавчого кс

lрпirrськоТ Micb

)l

иi

:о

есстрацii

1,у

а/lи

/{cprKaBtla pel

l ti2lttрисм tцсм

этраLtiя фiзично'f особи

l 28.

00050 l}iлдi;r /lcp)l(al]}

l]и K()l lill}ч()l,() к(

lpllittcbKoT Micb

)l

ll

()

(]с,граlll I

у
l|и

---,;
Cc,I,pall||

#ч
'лплвлт;рАflи l

ж%
Ч:egи

/[cprKaBtttt рt
tсlри7lи.ltttlТ t

(KpiM гptlMal

страцlя створення

trби

t,коlю (lормування)

| 29.

00054 I}ilvti.lr /lcp)I(al}l

ltик()l la l}tl()l,() l((

lpllittct,lctlT м ict, |(

/[сржавrlа рсt
вi7цlмtlс,t,ей ll;

мiс,l,я,l,t,ся в (l

pct,c,r pi l()pl.UlI

осiб - tli/ttrpи,

ц|lttlrMytritrlr,. у
,;"fu,',,,,.,,,,,,,,, 71,

"+ \\_
\(flu\Ц)}l 

(.Kl)lM l

ilйrt*vvrlirrlrrя )

4tf lin,,u
:/ з opl

,7

сграuiя змiн до 
|

)() lоридичну осбу. utо 
l

lиllому лержавному 
l

t,tllих tlсiб. (liзи,tllих |

,Mtlitl ,l,a l,р()ма,lсl,ких 
l

-l'()My t|иcJli змitl lKl i

lttyMctt,t,itt tори,,1и,ltttrТ i

)(lMil/lCl,K()l'(' i

l

АпАрАт l

l{0I il[ськOj рАдlll

iг lнАл()t{ зг lдн!
iii,'ня 20,1 1 р/,у-



l 30,

00056 Вiддiл державноi
виконавчого ком

Iрпiнськоi MicbKo

цll !ержавна per

юридичноТ оl

на дiяльнiсть

установчого ,

гро]\{адськогс

страцlя переход}

оби з модельного статут]
на пiдставi власного

toKyMeHTa (KpiM

формування)

13l

00057 Вiддiл державноТ
виконавчого KoMi

IрпiнськоТ MicbKo

еестрацii'

ту

ади

|жавна ре€стра
особи на дiя

lдеЛЬнОГО СТаТ

фоl

,lя переходу юриличноТ

bHicTb на пiдставi

ry (KpiM громадського
,lування)

lз2.

00058 Вiддiл державноi
виконавчого KoMi

IрпiнськоТ MicbKol

есстрацii

ry
ади

.Щержавна рес
видiл юриди,
громадського

отрацiя рiшення про
Hoi особи (KpiM

формування)

lз3.

00073 Вiддiл державноI
виконавчого KoMi

IрпiнськоТ MicbKo

эсстрацii

ry
1ди

!ержавна рее
припинення к

громадського

:трацiя рiшення про

ридичноТ особи (KpiM

формування)

1з4.

0008з Вiддiл державноТ
виконавчого KoMi,

IрпiнськоТ MicbKoi'

:сстрацiТ

гу

rди

!ержавна рес
вiдмiну рiшен
юридичноТ ос

формування)

грацIя рlшення про
я про припинення

5и (KpiM громадського

l 35.

00з35 Вiддiл державноТ
виконавчого KoMil

IрпiнськоТ MicbKoT

lecTpauii
,у

]ди

!ержавна рес
KoMicii з Ilриtl
реорганiзаuiТ,
юридичноI ос,

формування)

грацiя змiни складу
}{еt|1,1я (ком iсii з

i квiдацi йноi' ком icii)
5и (KpiM громадського

l 36.

00097 Вiддiл дерiкавноТ

виконавчого KoMir

IрпiнськоТ MicbKoT

|сстрацlI

у
lди

/{eplcaBHa pecr

юридичtlоi'осr
лiквiдацii'(крi

формуванrrя)

траtllя припинення

би в результаr,iiТ
t гроl\rадського

lз1 .

00100 Вiддiл дерл<авltQТ

виконавчоI,о Kottlil

IpпillcbKoT MicbK{lT

ccTpauii'

у
ли

,]ержавtlа рссс
tориди.ttttlТ tlct

peopl,arri,lartiT (

(ltlpMyBal rr lя )

,рацiя припинення

)и l] результатl ll

piM громадського

lз8.

00087 Вiддiл дерrlсавltс!Т

t]и Kotlzl l](lоГо кtlп,i i'r

lpltiltcbKtli мiсы<ФТ

(ll

lи

/[epiltaBl ra рсс,с

в i/ttrKpcM.ltct ttll

lори.rци.llltlТ tlct

t|lopMyBal lllя )

грttlliя створепllя

l tli,,11-1tl,yli,,ty

би (KpiM l,ромадськоl,tl

I

|:i9.

| .1().

0йГ---

00090 l] iluti:r 2lcplKa trt to|i

ltl,t K()l lal}lt()1,o rctl( i,l

I pt l it tct,KtlT м ict,t<tli'

l } ilutill 7lclrrlc;t lrl ttl|i

lrllK()ll1llttl()l 11 161tl\.!l l

l 1lt t il lcl,r<tlT м icr,r<tp

,с 
l Il1ll tl l

!'r
ltl

1

С l 1l;111il',i
lllll

l
l

f'(сржавlrа 1lccr
/ttl lli/ltlMocтcй
l l i/lцl,r/ti.ll lсllrи,

I p()Ma/lcl,K()l,()

/(cp>ttitBrr:t 1lct,c

\j;ltlKllcMltclttll
'Klfultr,llltlT ttct

\Ф\l,,,,,,,,п)

l ýj}'' iHcbKt

'ý'А 0риг

lр:tttiя I}llссеllня зn*.l l
tptl tli/lокрсмлеllий 

l

.и,llttlТ trcоби (KpiM 
l

х)рмJll:lllllя) __ _ ]

1,1rirltiяlll)иllиllсll]lя 
.]

l tri/tlrrl,rtilly 
l

5lr ( r<ltiM,,1,,.rMa/l.,,K.r,rl 
I

АпАрА т iТ нiськ0I рАди

l нАл()t' зr l дн0/
l,H }i 2021 р . ZW:*У икв \_-



14l.

00052 tsiддiл дер}(авЕ

виконавчого кс

IplriHcbKoi Micb

)i

vri

io

есстрачiТ

ту
lаДи

flepl;KaBHa p,et

вiдомостей п

заресстрован,

року, вiдомо<
в Сдиному дс
юридичних о
пiдприсмцiв,

формувань (к

формчвання)

]траtllя вliцючсllllя
о юридиLlн) особу,
до 0l липня 2004
гi про яку не мiстяться
)жавному peecTpi
iб, фiзичних осiб -
l громадських
liM громадського

l42.

00041 Вiддiл державн
виконавчого ко

IрпiнськоТ Micbl

)l

лi

есстрацii

ry
ади

flержавна рес :трачiя права власностi

|4з.

00042 Вiддiл державн
виконавчого ко

IрпiнськоТ мiсы

)l

li
оl

9сстрацll

ту

ади

!,ержавна рес
прав, вiдмiнн
KpiM iпотеки '

трачiя iнших речових
х вiл ttpaBa власностi 1

l44.

00048 Вiддiл державн
виконавчого ко

IрпiнськоТ мiсы

)l

4

эестрачiТ

ту

ади

.Щержавна рес
речових прав
припинення)

:трацiя обтяжень
'виникнення,

l 45.

00046 Вiддiл державн
виконавчого ко

IрпiнськоТ Micbl

i
li

эестрачiТ

гу

ади

внесення змil
!ержавного р

числi виправr
помилки, доп

до записiв
эестру прав, у тому
эння технiчнот
,щенот з вини иявника

l46.

00043 Вiддiл державн
виконавчого ко

lрпiнськоТ Micbr

)|

ri

о

эсстрацl !

гу

\ди

внесення зап

!ержавноТ ре

су про скасування
страцiТ

мiський голова z,

l

й
о др МАРКУtllИН

АпАрАт
0I illcbKOT рАди
, 
lнАл()ill зг lднg

}irtlH 2021 Pz<
чY


